
Usmernenie riaditeľky Krajskej knižnice v Žiline  

k prijímaniu, preverovaniu a evidencii oznámení o protispoločenskej činnosti 

 

V podmienkach Krajskej knižnice v Žiline plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona č. 

54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v zmysle Smernice Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom 

systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti  

smernica-127-2019-vnutorny-system-vybavovania-oznameni-k-zak-54-2019-final-2_a.pdf 

(zilinskazupa.sk) 

hlavný kontrolór prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho 

kraja (ďalej len ŽSK).  

Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení a plnenie 

ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou. 

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať:  

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovaniepsc@zilinskazupa.sk , ktorá je 

dostupná nepretržite 24 hodín denne,  

b) písomne poštou zaslanou na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, hlavný 

kontrolór, Komenského 48, 011 09 Žilina, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie 

„DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“. 

Zákon č. 54/2019 Z. z. ďalej upravuje podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom 

(zamestnancom) v súvislosti s ich oznamovaním protispoločenskej činnosti. 

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému 

na prijatie oznámenia, Úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka 

osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi 

ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k 

zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený 

zamestnávateľom oznamovateľa, 

Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti 

s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti 

s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, 

Ide najmä o ochranu oznamovateľov pred ich neoprávneným postihom v pracovnoprávnom 

vzťahu, resp. pozastavením účinnosti takéhoto pracovnoprávneho úkonu a tiež práva 

a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vrátane zamestnávateľa pri oznamovaní 

protispoločenskej činnosti. 

 

Toto usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom 5. októbra 2019. Nadobudnutím 

účinnosti tohto usmernenia sa ruší usmernenie Vybavovanie podnetov súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti v podmienkach KKŽ z 1. júla 2015. 

V Žiline, 4.10.2019               Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline                                           
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